Taller: Eines dirigides a les administracions públiques
vinculades al desenrotllament i seguiment de
PAES/PACES
Data i lloc: dimarts 9 d’abril 2019
MARQ – Museu Arqueològic d’Alacant
Plaça Dr. Gómez Ulla, s/n. 03013 Alacant
Entrada gratuïta. Inscripció prèvia ací

OBJECTE DEL TALLER:
La Comissió Europea va posar en marxa en 2008 el Pacte dels Alcaldes, una iniciativa oberta a totes
les ciutats i municipis a Europa amb l'objectiu d'involucrar a les autoritats locals i als ciutadans en el
desenrotllament i l'aplicació de la política energètica de la Unió Europea.
El nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia és una eina que pretén acostar els objectius
energètics marcats per Europa als municipis de tots els països europeus. Per això, els municipis
firmants es comprometen a actuar per a aconseguir l'objectiu de la Unió Europea de reduir en un
40% els gasos d'efecte hivernacle d'ací a 2030, així com promoure l'adopció de mesures conjuntes
per a l'atenuació del canvi climàtic i l'adaptació a este.
Este taller està especialment dirigit a personal tècnic d'administracions públiques locals involucrat
en la redacció i seguiment de Plans d'Acció d'Energia Sostenible i el nou Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima.
Durant el taller es presentarà la documentació necessària per a l'adaptació dels PAES als nous PACES
i es mostrarà i explicarà l'ús de diferents eines i metodologies desenrotllades a l'empara de diverses
iniciatives internacionals, que faciliten la redacció, seguiment i revisió dels Plans d'Acció..

PROGRAMA:
8:45
9:00

Registre d’assistents
Benvinguda i inauguració de la jornada
Institut Valencià de l’Edificació/ Agencia Provincial de l’Energia d’Alacant/ Ajuntament d’Elx

9:15 Documents necessaris per a l'adaptació al nou pacte dels alcaldes
Agencia Provincial de l’Energia d’Alacant

9:45 Eina GIS per al disseny i seguiment de plans de renovació energètica d'edificis públics
(Projecte IMPULSE)
Vera Valero / Institut Valencià de l’Edificació

11:15 Pausa cafè
11:45 Eina online per al seguiment i valoració de PAES/PACES: Futureproofedcities
Miriam Navarro / Institut Valencià de l’Edificació

13:00 Priorització de mesures per a la renovació energètica d'edificis públics segons el seu ús
(Projecte SHERPA)
Pablo Carnero / Institut Valencià de l’Edificació

14:00 Precs i preguntes

